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Vilonya Ifjúsági, Kulturális és Sport Egyesület 
 8194 Vilonya, Hétvezér u.22.  

Adószám: 18937765-1-19 
http://www.vilonya.eu 

e-mail: info@vilonya.eu 

 
„EGY KÖZSÉG A TÉRKÉPEN: VILONYA, DE NEKÜNK ENNÉL 

SOKKAL TÖBB ! ” 
 

2008-02-07.                      RÓLUNK SZÓL              IV. év 15. 
 
Vilonya testvértelepülésének lakói is részt vettek azon a szlovákiai Nyitrán 
lezajlott rendezvényen, amelyrıl az alábbiakban olvashatnak: 

 
Zoboralji Magyar Bál 

 
A farsang évszázadok óta tartó, évenként ismétlıdı ünnepsorozat, mely a 

vízkereszt napjától a húsvétot megelızı negyvennapos nagyböjt kezdetéig tart. 
A tél és tavasz küzdelmének szimbolikus megjelenítése is egyben, a tél 
búcsúztatása és a tavasz várásának ünnepe.  

Kié másé lehetne a vízkereszt utáni idıszak, mint a bálozóké, hiszen a 
farsang ad teret minden mulatozásnak, jó kedvnek. A Csemadok Nyitrai Területi 
Választmánya, a Zoboralji Kulturális és Információs Központ és a Magyar 
Koalíció Pártja Nyitrai Járási Elnöksége 2008. január 19-én az Agrokomplex B 
pavilonjában szervezte meg a Zoboralji Magyar Bált.  

A bál immár hagyományos találkozójává vált a Nyitra-vidéki magyar 
falvak számára, a vidékrıl elszármazott, az ország más tájain élı barátok 
számára. Sokan jönnek bálunkra Magyarországról is, mivel a zoboralji 
folklórnak, népi hagyományoknak és természeti szépségeinknek sok híve él 
szerte a világban. Természetesen visszatérı vendégek a zoboralji falvak 
testvértelepülései, valamint az alsóbodoki Vállalkozói Szakközépiskola 
testvériskolájának küldöttsége is.  

A Gímesi Alapiskola diákjainak nyitótáncát Csáky Pál, az MKP országos 
elnökének és Ladányi Lajos, a Zoboralji Kulturális és Információs Központ 
igazgatójának pohárköszöntıje követte, majd Gyepes Lajos, a bál házigazdája 
üdvözölte a vendégeket és kívánt jó szórakozást. A hangulatról a kétyi Naucris 
zenekar gondoskodott, éjfél elıtt az est sztárvendége, Szandi hozta lázba a 
közönséget. Vacsora után, éjfél körül tombolahúzásra került sor, melyen a 
szerencsések értékes díjakat nyertek. A fıdíj nyertesét Csáky Pál sorsolta ki. A 
bálozók jól szórakoztak, és ha a hajnali pitymallat be nem köszönt, talán még 
most is áll a bál. 
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Az ilyen és ehhez hasonló kulturális rendezvényeink nagyban 
hozzájárulnak a magyarságtudat erısítéséhez és az asszimiláció fékezéséhez. 
Ennek érdekében a legtöbbet az összetartó, jól mőködı közösségi szellem tehet. 
Rendezvényünk fı célja, hogy fórumot teremtsen a hagyományait máig is ırzı 
zoboralji magyar közösségek számára, de egyben lehetıséget teremt, hogy 
létrejöhessenek a korunk kiívásainak megfelelı új baráti társaságok. Törekszünk 
arra, hogy a Zoboralji Magyar Bál maradandó élményt jelentsen ne csak nekünk, 
de gyermekeinknek, unokáinknak és a jövı generációinak is.  
 A cikket Tóth Klára, a Magyar Koalíció Pártjának nyitrai járási titkára 
írta. További fotók, és információk láthatók a www.mkp.sk  internetes oldalon. 

@ 
Önkormányzati hírek:  
 
A könyvtár és az e-pont összevonásáról: 

Az idei évtıl összevonásra került az e-pont Magyarország, és a könyvtári 
szolgáltatás a kultúrházban. A számítógépek átkerültek a könyvtárba a 
szomszédos helyiségbıl. Indokolta az összevonást a „Mozgókönyvtár” 
rendszerbe való bekapcsolódás, és a takarékosság is.  

A „Mozgókönyvtár” rendszerrıl-röviden: a vilonyai könyvtárban nem található 
könyveket elektronikusan megkeresve a rendszerbe kötött dunántúli 
könyvtárakban, megrendelés után helybe szállítják. Koordinátor a Veszprém 
Megyei Könyvtár.   

A felügyeletet az idei évtıl Csillak Jánosné látja el. 

Az új nyitvatartási rend 2008 januárjától: 

Hétfı:   1400 – 1600 – e-pont Magyarország 

             1600 -- 1800 -- könyvtári nyitva tartás 

Szerda: 1400 – 1600 – e-pont Magyarország 

              1600 -- 1800 -- könyvtári nyitva tartás 

* 

Beszámoló a közhasznú és közcélú foglalkoztatás tapasztalatairól: 
 
Közcélú munka alatt az olyan közmunkának vagy közhasznú munkának nem 
minısülı állami vagy helyi önkormányzati feladat ellátását kell érteni, amelynek 
teljesítésérıl - jogszabály alapján - a települési önkormányzat gondoskodik. 

A nem foglalkoztatott személy által egybefüggıen végzett közcélú munka 
idıtartama a 12 hónapot nem haladhatja meg.  
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Vilonya községben 2007. évben eddig összesen 4 fı végzett közcélú és közhasznú 
munkát teljes munkaidıben.  

A Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Veszprémi Kirendeltség és 
Szolgáltató Központjával  a „Parlagfő mentesítési” program keretében 2 fı 
közhasznú foglalkoztatására 2007.06.11.tıl – 08.31-ig kötöttünk megállapodást. 
2007.10.01-tıl – 12.31-ig tartó idıszakra újabb támogatási szerzıdést írtunk alá 3 fı 
közhasznú foglalkoztatására.  

Azt hogy ki végez közcélú vagy közhasznú munkát, a munkanélküliség határozza 
meg. 
Községünkbıl a munkanélküliek a területileg illetékes Veszprém Megyei 
Munkaügyi Központ Veszprémi Kirendeltségéhez tartoznak. Itt végzik 
munkanélkülivé váláskor a regisztrációt, munkalehetıséget ajánlanak, a 
végzettségnek megfelelıen kiközvetítik a munkavállalókat a munkáltatókhoz, 
szervezik a pályakezdık és a tartósan munkanélküliek átképzését. A legtöbb ügyfelet 
érintıen végzik az együttmőködési kötelezettség dokumentálását. 

Vilonya községben a munkanélküliség az alábbiak szerint alakult az elmúlt egy 
évben: 
 2006. október 20 2007. október 20. 
Aktív korú (munkavállaló) népesség száma 439 fı 441 fı 
Nyilvántartott álláskeresık száma 22 fı 8 fı 
Tartósan (1 éven túl) nyilvántartottak száma 1 fı 3 fı 
Járadék típusú ellátásban részesülık száma 11 fı 2 fı 
Segély típusú ellátásban részesülık száma 3 fı 3 fı 
Rendszeres szociális segélyben részesülık 
száma 

2 fı 1 fı 

Relatív mutató % 5,01 1,81 
Arányszám 0,88 0,29 
Relatív mutató: Nyilvántartott álláskeresık a munkavállalási korú népesség %-ában. 
Arányszám: A relatív mutatónak az országos relatív mutatóhoz viszonyított aránya. 

 

                                                                              Kovács János - polgármester 
 

* 

129/2007.(XI.26.) Kt. határozat: 
orvosi rendelıhöz gázmérı felszereltetésérıl 

Vilonya Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta az orvosi 
rendelı fenntartásával kapcsolatos kiadásokat és a következı döntést hozta:  

 

1.) Az energiaárak emelkedése miatt az orvosi rendelı gázfogyasztásának 
méréséhez almérı felszerelését kezdeményezi. 

2.) A felmerülı költségeket 2008. évi költségvetésébıl biztosítja. 
         Határidı: 2008. január 31. 
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Az általános iskolánál riasztórendszer mőködik ez év januárjától: 
 

126/2007.(XI.26.) Kt. határozat: 
az oktatási intézménynél vagyonvédelmi rendszer kialakításáról 

 
Vilonya Község Önkormányzata Képviselı-testülete megtárgyalta a 
vagyonvédelmi rendszer kialakítására beérkezett árajánlatokat és a következı 
döntést hozta:  

1.) Az I.D.S. Elektronikus Vagyonvédelmi Kft. (8200 Veszprém, Almádi 
út 26.) vagyonvédelmi rendszerre vonatkozó árajánlatát fogadja el. 

2.) A teljes vagyonvédelmi rendszer kiépítésének elsı lépéseként a 
vagyonvédelmi riasztó rendszer kiépítését megrendeli bruttó 197.160 
Ft-os ajánlati áron. 

3.) A gázfogadóhoz egy mozgásérzékelıs lámpa felszerelését kéri. 

4.) Igénybe kívánja venni a monitoring szolgálatot (2.000,-Ft + ÁFA/hó) és 
eseti kivonulást kér riasztás esetén (2.500,-Ft + ÁFA/riasztás) 
rádiókommunikációs rendszer használatával. 

 
Határidı: 2007. december 31., illetve folyamatos 

 
* 

144/2007.(XII.10.) Kt. határozat: 
a 2008. évi  létszámcsökkentés kezdeményezésérıl 

 
Vilonya Községi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a 2008. évi 
költségvetési koncepció alapján a költségek csökkentésének lehetıségeit és a 
következı döntést hozta: 

1.) Az önkormányzati intézmények fenntartási költségeinek nagyarányú 
emelkedése miatt a költségek csökkentése érdekében kezdeményezi 
Berhida Város Önkormányzatánál: 

- A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola vilonyai óvoda 
tagintézményében  foglalkoztatott dajkák számának 2 fırıl 1 fıre 
csökkentését, az óvoda létszámának 3 fıben történı meghatározását 
2008. január 01-tıl. 

- Berhida Polgármesteri Hivatal Vilonyai Kirendeltségén dolgozó 
köztisztviselık számának 0,5 fıvel, azaz 2 fırıl 1,5 fıre 
csökkentését 2008. január 01-tıl. 

2.) Fentiekrıl Berhida Város Önkormányzatát értesíteni kell, kezdeményezve 
létszámcsökkentési döntésük meghozatalát. 

 
Határidı  azonnal 
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Berhida város új polgármestert választott : 
A 2008. február 03-án megtartott idıközi polgármester választás elızetes adatai:   
 
A jelöltek által elért választási eredmények:   
 
Polgármester:     
Pergı Margit Cecília:  731 szavazat   
 
További jelöltek:     
Majoros János:  679 szavazat   
Kruppa József:  504 szavazat   
Herczeg Gabriella:  332 szavazat   
Katona József  46 szavazat   
  

@ 
Egyesületi hírek: 
 

1 % 
 
Mivel egyesületünk január 12-én betöltötte a harmadik születésnapját, ezért az 
idei évtıl jogosult lett az adó 1%-ára. Ezért arra kérünk mindenkit, aki 
szeretné felajánlani adója egy kicsiny részletét, tegye kedvezményezetté a 
Vilonya Ifjúsági, Kulturális és Sport Egyesültet.  
Egyesületünk adószáma: 18937765-1-19 

 
 
XVIII. BOHÓC KUPA:  
 
Öt csapat részvételével zajlott le Veszprémben a Vilonya Ifjúsági, Kulturális és 
Sport Egyesület hagyományos meghívásos kispályás labdarúgó tornája, a soron 
következı Bohóc Kupa. 
A sorban immáron a tizennyolcadik következett, melyet a veszprémi egyetemi 
mőcsarnokban rendeztünk. A csapatok körmérkızéses rendszerben mérkıztek 
egymással, ezután alakult ki a végeredmény. Mindegyik mérkızés szoros, 
kemény csatát hozott, de végig sportszerő keretek közt, amihez hozzájárult 
Boncz Ferenc hozzáértı játékvezetése is. A torna végén a Színes Festékház 
csapatkapitánya, Kovács Kálmán vehette át a gyıztesnek járó díszes 
vándorserleget. A sorrendben ezután következett a Báva FC, az FB Denevér, a 
rendezı Bohócok, majd Vilonya csapata.  
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Rendezvények Vilonyán: 

Farsang 

2008. február 9-én, 16-20 óráig, farsangi mulatságot rendez az Iskolai Szülıi 
Munkaközösség a Kultúrházban. A belépı felnıtteknek 100 Ft, gyermekeknek 
ingyenes. 

A szervezık várják azon gyerekek jelentkezését, - jutalom ellenében - akik a 
jelmezes felvonulás után bemutatnák ügyességüket egy kis produkcióval, legyen 
az tánc, zene, szavalat, vagy bármi egyéb! 

A szórakozásról  a jelmezesek, a zene, s a büfében kapható sütemények és 
üdítık gondoskodnak. 

Mindenkit szeretettel vár a rendezıség! 

* 
 Február 23-án 16 órai kezdettel tart farsangi összejövetelt a vilonyai 
nyugdíjasklub.  A rendezvény helyszíne a kultúrház. 

* 
 

Március 8.: Nemzetközi nınap 
Egyesületünk az idei esztendıben is nevét adja a nınapi bál megrendezéséhez. 
A tervek szerint nem marad el a mősor sem, errıl és egyebekrıl hamarosan 
többet lehet tudni, amikor elkezdjük árusítani elıvételben a jegyeket. A zenét az 
idei esztendıben is, csakúgy, mint már 5 éve mindig a jásdi Stammer Tamás 
szolgáltatja. 

 
 

@ 
 
 
 

Vilonya Község Önkormányzatának képviselı-testülete kijelölte az idei Séd 
Party dátumát. Eszerint a rendezvény június 20-21-én lesz megtartva.  
Szó volt még arról, hogy idén is megrendezésre kerül a Pap Gábor emléknap-
szeptemberben.  
A nyitracsehi gyerekek az idei esztendıben a tervek szerint újra Vilonya 
vendégei lesznek. 
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www.vilonya.eu  
 

A honlapon legfrissebb anyagként olvashatják a Vilonyára vonatkozó összes 
önkormányzati rendelelet, de természetesen az éppen aktuális testületi ülés 
jegyzıkönyvét is. Ugyanúgy kiemelendı a friss hírek rovat, ahol naprakész 
híreket olvashatnak.  
Aki szeretne www.vilonya.eu felirattal ellátott pólót rendelni, az a honlapon 
feltüntetett elérhetıségeken (kapcsolatok) megteheti. 
 
 

www.sedvolgy.extra.hu 
 
Egy új internetes oldalt szerkesztenek a www.vilonya.eu készítıi. 
 Az oldal elsıdleges célja hogy összefogja a "Séd völgy" lakóit, valamint 
megismertesse e közösség valódi értékeit a környék lakóival, és egyéb 
érdeklıdıkkel 
Az oldal, ha kompletten felépül, késıbb .eu-ra, vagy .hu-ra változik. 
Kattintsanak rá erre is  
 
 
 
 
Ez történt Vilonyán: 
 
Január 24.:  Ökumenikus Istentisztelet: 
 
Ökumenikus Istentiszteletet rendeztek a vilonyai református templomban a 
református és a katolikus hívek részvételével. 

 
Bikádi László református 
lelkész házigazdaként 
köszöntötte a megjelent 
híveket. Igét hirdetett Szécsi 
Ferenc katolikus pap, aki a 
Biblia évét kiemelve beszélt a 
keresztény egységrıl.  A 
templomi igehirdetés után a 
parókián szeretetvendégséggel 
zárult a délután.  
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1 % 
Egyesületünk adószáma: 18937765-1-19 

 
 
 
 

 
 
 
 
Március 15.: Nemzeti ünnepünkön a megemlékezés 15 órakor 
kezdıdik a kultúrházban. A mősor után koszorúzás lesz az 
emlékmőnél. 
 

 

 
   Ez a Rólunk szól a VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT támogatásával jött létre! 

 
 

WWW.VILONYA.EU 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Szerkesztı: Harninger Emil és Ifj. Kardos Sándor                                  készült 200 példányban 


